
 

Ja, Jezus Zmartwychwstały, udzielę wam światła rozpoznania 
tych orędzi i abyście przekazywali innym (…) /20.04.2006/ 

Każde wezwanie i upomnienie jest Miłosierdziem Bożym. /27.12.1993/ 

(...) Głoś przyjście Moje, a szczególnie troszcz się o wzrost duchowy 
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. (...) /3.04.1994/ 

(...) Drogie dzieci, czytajcie i rozważajcie.  

Poprzez to dzieło będę do was wszystkich mówił i prosił, abyście zeszli z drogi nieprawości. 
W tym dziele znajdziecie pouczenie, jak macie żyć dla Boga, bo czasu jest mało, lecz Bóg w 
swym Miłosierdziu tak grzesznej ludzkości idzie na pomoc tymi prostymi słowami. W każde 
słowo wkładam tyle miłości, aby was ratować (...) /20.10.1994/ 

(...) Córko Moja! Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, przekazuję ci ostatnie orędzie i 
wskazówki na dalsze życie z Bogiem dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. (...)  
/17.02.1999 / 

Książka zawiera orędzia, które według Autorki skierowane są do świata przez naszego 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w licznych przeżyciach mistycznych. Dotyczą one 
głównie kultu Bożego Miłosierdzia, powrocie do źródeł ewangelicznych; nawołują do 
częstego uczestnictwa w liturgii Kościoła, przyjmowania Eucharystii, zerwania z grzechem, 
do postów i częstej spowiedzi, modlitwy za Kościół, dusze w czyśćcu cierpiące, kapłanów i 
cały lud Boży. Zapowiadają tez nieszczęścia i kataklizmy, jeśli ludzkość się nie nawróci do 
Boga i nadal będzie tkwić w grzechach i nieprawości.  

Orędzia te są jakby kontynuacją kultu Bożego Miłosierdzia zapoczątkowanego przez Św.  
Faustynę.  

Orędzia nie zawierają błędów natury teologicznej lub dogmatycznej. Napisane są 
prostym, komunikatywnym językiem. Teksty wskazują na typ mistyki przeżyciowej. Z uwagi 
na ortodoksyjność orędzi i ich pobożny charakter nie widzę przeciwwskazań przed ich 
publicznym rozpowszechnianiem. Propagowanie tego typu literatury jest w świetle prawa 
kościelnego dozwolone na mocy dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r. 
podpisanego przez papieża Pawła VI, który zniósł kanony 1399 i 2318, tym samym 
zezwalając na drukowanie nowych objawień, orędzi, przepowiedni, wizji, ekstaz, cudów 
oraz innych zjawisk mistycznych bez imprimatur władz kościelnych.  

Ks. Kazimierz Pierzchała 

Przeczytałem Dzienniczek s. Zofii i nie znalazłem niczego co może budzić jakieś 
zastrzeżenia teologiczne. Wiem, że s. Zofii zależy tylko na chwale Bożej i sądzę, że Bóg Nią i 
Małymi Rycerzami posługuje się w pozyskiwaniu dusz zagubionych. 

Ks. Prob. Lucjan Dąbrowski SDB 

"Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie" 
(Mt11). 
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